
 

 

 sprawy: 84/TP/2021 Warszawa, dnia 21.09.2021 r. 

Wykonawcy uczestniczący 

w postępowaniu 84/TP/2021 

. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym, pn.: Dostawa, posadzenie oraz 3-letnia pielęgnacja drzew w pasach 

drogowych na terenie dzielnicy Śródmieście, na bulwarach wiślanych, na terenach 

położnych wzdłuż cieków i kanałów dzielnicy Mokotów i Targówek, w m.st. 

Warszawie. 

 

 

Zawiadomienie 

 o unieważnieniu postępowania 

 

Działając w imieniu Zamawiającego zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, z poz. zm.) zawiadamiam o unieważnieniu 

postępowania publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (wariant 2) pn. 

Dostawa, posadzenie oraz 3-letnia pielęgnacja drzew w pasach drogowych na terenie dzielnicy 

Śródmieście, na bulwarach wiślanych, na terenach położnych wzdłuż cieków i kanałów dzielnicy 

Mokotów i Targówek, w m.st. Warszawie”. 

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  2021 poz. 1129, z poz. zm.)   

zgodnie z którym  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 

cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający 

może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

 

 

Uzasadnienie 

   

W postępowaniu pn. Dostawa, posadzenie oraz 3-letnia pielęgnacja drzew w pasach 

drogowych na terenie dzielnicy Śródmieście, na bulwarach wiślanych, na terenach położnych 

wzdłuż cieków i kanałów dzielnicy Mokotów i Targówek, w m.st. Warszawie” do dnia otwarcia 

tj. 10.09.2021. do godz. 11:30  wpłynęły dwie poniższe oferty: 

 

1. GLK Sp. z o.o. ul. Węgorzewska 92, 76-004 Sianów; kwota zamówienia podstawowego  

831 045,34 zł;  

2. Remondis Sp. z o.o. ul. Zawodzie 18, 02981 Warszawa; kwota zamówienia 

podstawowego: 1 890 237,60 zł;  

 

Złożone w postępowaniu oferty przewyższą kwotę jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zaś Zamawiający nie może zwiększyć 

ww.  kwoty do ceny oferty. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi 



 

 

przesłanka unieważnienia postępowania zgodnie z art. 255 pkt 3 . ustawy z dnia 11 

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129, z poz. zm.). 

 

 

 

Pouczenie:  

 

Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na 

zasadach  przewidzianych w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590). 
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